
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                              HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei  locuinţe destinate familiilor 
evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
24.04.2014; 

Având în vedere raportul nr.56249/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107; 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de 
locuinţe prin programe la nivel naţional, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 
nr.84/2008, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 şi Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 17, art.45 alin. 3, alin.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în proprietatea publică a municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului 
imobil situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107, 
compus din 1 cameră, în suprafaţă de 20,62 mp. şi dependinţe, în suprafaţă de 
19,40 mp. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă prevăzută la art.1. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Gutue Constanţa, a locuinţei 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere având ca obiect locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

 



 
Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară şi Gutue Constanţa  vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.56249/11.04.2014         
               Se aprobă, 
                         PRIMAR, 
                        Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT,  

privind repartizarea locuinţei destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, situată în Craiova, Strada Brestei, nr.257, bl.51 

garsoniere, cam.107 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2006 şi O.U.G. nr.74/2007, orice 
locuinţă devenită vacantă pe perioada exploatării se constituie în fond destinat chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din imobile retrocedate în natură foştilor 
proprietari.  

Potrivit adreselor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.165204/03.12.2012, nr.185377/18.12.2012 si nr.141096/24.09.2013 emise de 
R.A.A.D.P.F.L Craiova precum şi a cererii nr.47879/27.03.2014 de denunţare unilaterală a 
contractului de închiriere de către fostul chiriaş, următoarele spaţii cu destinaţia de locuinţă 
au devenit disponibile pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, după cum 
urmează: 

1. Valea Roşie, bl.7, cam.51, locuinţă administrată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este 
compusă din o cameră de 11 mp şi dependinţe comune de 2,61 mp; spaţiul a devenit liber 
prin evacuare; 
 2.  Valea Roşie, bl.7, cam.19, locuinţă administrată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este 
compusă din o cameră de 11 mp şi dependinţe comune de 2,61 mp; spaţiul a devenit liber 
prin evacuare; 
 3. Strada General Gheorghe Magheru nr.60 (fost nr.52), locuinţă administrată de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este compusă din dormitor de 16 mp, dormitor de 14 mp, hol de 
10 mp, vestibul de 4,25 mp, verandă de 3,25 mp, teren curte 400 mp (în indiviziune); 
spaţiul a devenit liber prin evacuare; 
 4. Strada Corneliu Coposu (fostă Mesteacănului) nr.83, locuinţă administrată de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este compusă din dormitor de 15,60 mp, dormitor de 15,44 mp, 
bucatarie de 6,80 mp, vestibul de 4,63 mp; spaţiul a devenit liber prin evacuare; 

5. Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107, aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, este compusă din camera de zi de 20,62 mp, 
bucatarie de 9,48 mp, baie de 2,97 mp, debara de 1,05 mp, camara de 0,79 mp, hol de 5,11 
mp, a devenit vacantă prin predarea de către fostul chiriaş Albu Ion conform procesului 
verbal nr.50059/01.04.2014. 



În conformitate cu dispozitiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin 
Legea nr.84/2008, repartizarea locuinţelor destinate chiriasilor din imobile nationalizate, se 
face în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de autoritatea publică locală 
anual, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor. 

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat prin hotărârea 
nr.88/27.02.2014, lista de prioritati pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pentru anul 2014. 
 Lista de priorităţi este unică şi cuprinde toţi solicitanţii de locuinţă (persoane 
singure, familii de 2 sau mai multe persoane), care îndeplinesc criteriile restrictive, în 
ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de 
persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 
persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 5 camere, evitandu-se 
repartizarea unor spatii excedentare. 
 În situaţia epuizarii locuintelor la care au dreptul solicitanţii potrivit legii, aceştia pot 
opta in ordinea de prioritate aprobata, pentru repartizarea unor spatii cu un număr de 
camere inferior celui specificat în Anexa 1 la Legea nr.114/1996, republicată, referitoare la 
exigenţele minimale. 

În acest sens, analizarea opţiunilor solicitanţilor de locuinţă se efectuează cu ocazia 
repartizării unităţilor locative devenite vacante, iar pentru efectuarea opţiunilor, 
solicitanţilor li se aduc la cunoştinţă eventualele condiţii de aplicare a unor norme locative 
restrictive (exemplu:  familiile de 2 sau mai multe persoane pot opta pentru repartizarea 
unei garsoniere fără ca acestea să mai poata beneficia de o alta locuinţă aflata în 
proprietatea/administrarea Municipiului Craiova, corespunzătoare numărului de persoane 
din familie). 

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost 
modificat prin O.U.G. nr.68/2006, locuinţele din fondul destinat închirierii, aflate în 
proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, devenite vacante pe perioada exploatării, se 
repartizează de către Consiliul Local mai intai chiriasilor evacuati din imobile nationalizate 
prevăzuti la  art.1 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007, iar o parte din aceste locuinte au fost deja 
refuzate de familiile evacuate/în curs de evacuare inscrise in lista de prioritati anterioară, 
propunerile de repartizare a celor 5 locuinţe vacante s-au făcut tuturor solicitantilor inscrisi 
in lista de prioritati aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.88/2014. 

Ţinând cont de faptul ca in lista de prioritati figureaza 62 solicitanti, din care 3 au 
beneficiat de repartizarea unei locuinte (pozitiile 13, 14, 15), iar titularul situat pe pozitia 8, 
si-a rezolvat deja situatia locativa (proprietar), în cursul lunii martie 2014 au fost transmise 
58 comunicări nominale cu menţiunea că titularii care nu îşi exprimă opţiunea de 
repartizare însoţită de documente justificative sau după caz nu formulează cerere de refuz 
motivat, autoritatea locală va aprecia pasivitatea acestora ca un refuz tacit al repartizării 



uneia din locuinţele devenite disponibile, urmând ca acestea să fie repartizate în ordinea 
listei de prioritate. 
 Astfel, de la poziţia 1 la poziţia 62, situaţia se prezintă după cum urmează:  
 
 

Oferte de repartizare 
N
r TITULAR Nr 

pers Valea Roşie, bl.7, 
cam.19 (1 
cameră) 

Valea Roşie, bl.7, 
cam.51(1 cameră) 

Corneliu 
Coposu, nr.83(2 

camere) 

General 
Magheru, 

nr.60(2 camere) 

Brestei, bl.51 
gars, cam.107(1 

cameră) 

1 GHEORGHE 
EMILIA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.184401/17.12.201

2 – refuz expres 
-   - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

2 STOICAN 
ECATERINA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea nr.  
94603/20.06.2013 – 

refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

3 NICOLA 
MITRA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.33892/28.02.2013 

– refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

4 ZEVEDEANU 
EUGENIA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.37405/05.03.2013 

– refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

5 PAL PAULA 1 
Comunicarea 

nr.43800/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.104066/10.07.201

3 – refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

6 DOBRICA 
SEVASTITA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.37700/06.03.2013 

– refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

7 BARBU 
MARIOARA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.34017/28.02.2013 

– refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

8 SANDI 
MARIA 1 Proprietar -Autorizaţia de construire nr.17/07.11.2006 

9 NECHITA 
ELENA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.104066/10.07.201

3 – refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

10 CAZACU 
IOANA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.108672/18.07.201

3 – refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

11 STEFAN 
MARIA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.104071/10.07.201

3 – refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

12 SAFTA 
MIRCEA 1 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.20

14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.113259/26.07.201

3 – refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 
13 PASCU PAUL 1 Repartiţie conform H.C.L. nr.134/27.03.2014 

14 LUPENCEA 
AURORA 3 Repartiţie conform H.C.L. nr.134/27.03.2014 

15 VIZITIU 
MARIA 1 Repartiţie conform H.C.L. nr.134/27.03.2014 

16 LUNGU 
ALEXANDRA 1 

Comunicarea 
nr.115613/01.08.2

013 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.115613/01.08.201

3 - refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

17 SARBU 
ELENA 1 

Cererea 
nr.122865/20.08.2
013 - refuz expres 

Cererea 
nr.122865/20.08.201

3 - refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

18 IOAN MARIA 
GRUNIA 1 

Comunicarea 
nr.115617/01.08.2

013 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.115617/01.08.201

3 - refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

19 PATROI 
GHEORGHE 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

20 GRUMAZESC
U ELENA 1 

Comunicarea 
nr.115618/01.08.2

013 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.115618/01.08.201

3 - refuz tacit 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

21 
GAMAN 
RODICA 
MARIOARA 

1 
Cererea 

nr.120059/12.08.2
013 - refuz expres 

Cererea 
nr.120059/12.08.201

3 - refuz expres 
- - 

Comunicarea 
nr.48556/28.03.20

14 – refuz tacit 

22 DANANAE 
VICTOR 1 Comunicarea 

nr.115620/01.08.2
Comunicarea 

nr.115620/01.08.201 - - Comunicarea 
nr.48556/28.03.20



013 - refuz tacit 3 - refuz tacit 14 – refuz tacit 

23 GUTUE 
CONSTANTA 1 Cererea nr.51828/03.04.2014 privnd repartizarea locuinţei din Str. Brestei, nr.257, bl.51 gars, 

cam.107 

24 
RADU 
CAMELIA 
MADALINA 

2 
Comunicarea 

nr.43802/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 

Cererea 
nr.140402/23.09.

2013 – refuz 
expres 

Cererea 
nr.96307/26.06.2

013 – refuz 
expres 

- 

25 OLTEANU 
ICA 1 

Comunicarea 
nr.115622/01.08.2

013 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.115622/01.08.201

3 - refuz tacit 
- - - 

26 
DUMITRU 
CRISTIAN 
ROMULUS 

1 
Comunicarea 

nr.43800/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

27 
CERNETCHI 
EMANUEL 
MIHAI 

2 
Comunicarea 

nr.43802/20.03.20
14 - refuz tacit 

Cererea 
nr.179522/14.12.201

2 – refuz expres 

Cererea 
nr.140626/23.09.

2013 – refuz 
expres 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

28 POPA 
CONSTANTIN 2 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 

Cererea 
nr.150953/10.10.

2013 – refuz 
expres 

Cererea 
nr.106499/15.07.

2013 – refuz 
expres 

- 

29 TURNESCU 
ION 2 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.34553/04.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.34553/04.03.2
014 - refuz tacit 

- 

30 BALUTOIU 
GAVRIL 2 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.34550/04.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.34550/04.03.2
014 - refuz tacit 

- 

31 
MARIN 
LAURENTIU 
DRAGOS 

1 
Comunicarea 

nr.43802/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

32 
MARIN 
ALEXANDRU 
LIVIU 

1 
Comunicarea 

nr.43802/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

33 
CIUREA 
CORNELIU 
EMANOIL 

1 
Comunicarea 

nr.43802/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

34 GRIGORIE 
MARIAN 2 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

35 
IORDACHE 
FLORIAN 
VLADUT 

3 
Comunicarea 

nr.34842/05.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

36 POPA 
DUMITRU 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

37 GHEORGHE 
ADELA 3 

Comunicarea 
nr.34838/05.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

38 IORDACHE 
DANIEL 3 

Comunicarea 
nr.34833/05.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

39 
IORDACHE 
VIOREL 
RADUCU 

3 
Comunicarea 

nr.34830/05.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

40 DUMITRU 
ECATERINA 2 

Comunicarea 
nr.34823/05.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

41 POPA VASILE 
DUMITRU 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

42 VADUVA 
BELA PETRU 2 

Comunicarea 
nr.34827/05.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

43 MILITARU 
ALICE 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

44 IONESCU 
MARIANA 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

45 ALEXANDRU 
MARIUS 3 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

46 RIZESCU ILIE 1 Comunicarea Comunicarea - - - 



nr.115633/01.08.2
013 - refuz tacit 

nr.115633/01.08.201
3 - refuz tacit 

47 SERBAN 
ADRIAN 3 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

48 ALEXANDRU 
GETA 1 

Cererea 
nr.118921/08.08.2
013 - refuz expres 

Cererea 
nr.118921/08.08.201

3 - refuz expres 
- - - 

49 
DUMITRACH
E PAVEL 
FLORIN 

3 
Comunicarea 

nr.43803/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

50 PARINESCU 
CLAUDIA 3 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

51 CERBU 
ALINA 3 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

52 ZAMFIR 
IONEL 2 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

53 
BOLOVAN 
GEORGETA 
DORINA 

4 
Comunicarea 

nr.43803/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

54 
PRIOTEASA 
MIHAELA 
RODICA 

2 
Comunicarea 

nr.43803/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

55 BARDACEL 
TANTY 1 

Comunicarea 
nr.126604/28.08.2

013 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.126604/28.08.201

3 - refuz tacit 
- - - 

56 PATRUICA 
NICOLAE 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

57 FISTOGEANU 
ELVIS 3 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

58 PUIU 
GHEORGHE 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
   

59 DAIA MARIA 1 
Comunicarea 

nr.126615/28.08.2
013 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.126615/28.08.201

3 - refuz tacit 
- - - 

60 DUMITRU 
FLORENTIN 3 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2014 

- refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43803/20.03.2
014 - refuz tacit 

- 

61 BOZGAN 
ELENA 1 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.20

14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43802/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

62 
IORDACHE 
ANDREI 
IONUT 

1 
Comunicarea 

nr.43800/20.03.20
14 - refuz tacit 

Comunicarea 
nr.43800/20.03.2014 

- refuz tacit 
- - - 

 

 Condiţiile insalubre, starea de degradare semnificativă, faptul că locuintele ce au fost 
propuse spre repartizare, nu oferă un grad de confort şi siguranţă corespunzătoare, ridică 
probleme sub aspectul convieţuirii împreună cu chiriaşii vecini, dependinţele comune, 
neîndeplinirea de către o parte dintre acestea a exigenţelor minimale prevăzute de Legea 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie suficiente 
motive care au condus la refuzul în masă al acestor locuinţe; un singur solicitant înscris în 
lista de priorităţi la poziţia 23 respectiv Gutue Constanţa, a optat pentru repartizarea 
locuinţei din Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107. 
 Celelalte 4 spaţii cu destinaţia de locuintă, vor face obiectul propunerilor de 
repartizare în conformitate cu hotărârea comisiei sociale din data de 15.01.2014, mai întâi 
către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor din fondul de stat 
şi apoi către cei din lista pentru repartizarea locuinţelor sociale, liste aprobate prin H.C.L. 
nr.686/28.11.2013.  



 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea 
criteriilor de acces prevăzute de lege şi anume: 

•  să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
•  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
• să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
• să aibă un venit mediu net lunar/persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul 

câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
analizeaza cererea precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

 Astfel, din verificarea înscrisurilor ce au fost anexate de Dna Gutue Constanta la 
cererea nr.51828/03.04.2014, s-a reconfirmat îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sus-
mentionate şi anume:  nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierea de autentificare 
nr.982/02.04.2014 emisă de Birou Notarial Ştefănescu Floriana, certificat fiscal 
nr.614732/02.04.2014); venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni 
respectiv 375 lei mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în 
ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1626 lei 
(venitul aferent lunii februarie 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data 
de 07.04.2014); Dna Gutue este pensionară, în vârstă de 63 ani, locuieşte în imobil 
retrocedat ( Strada Ctin. Lecca nr.33) împreună cu cei 2 nepoţi, are hotărâre judecătorească 
de evacuare (ancheta sociala efectuată în data de 01.04.2014). 
 În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele destinate 
inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau aflate in curs de evacuare din imobile 
nationalizate, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt 
amplasate şi nu pot fi vândute. 

Având în vedere că locuinţa din Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107, 
este inventariată în domeniului privat al municipiului Craiova, figurând in H.C.L. 
nr.522/2007, Anexa 1A la poziţia 276, se impune trecerea acesteia în domeniul public al 
Municipiului Craiova precum şi includerea în fondul de locuinţe aprobat prin H.C.L. 
nr.136/28.03.2013 si completat ulterior prin H.C.L. nr.472/29.08.2013, H.C.L. 
nr.504/26.09.2013, H.C.L. nr.597/31.10.2013, H.C.L. nr.39/30.01.2014 si H.C.L. 
nr.134/27.03.2014 şi în componenţa căruia se află în prezent 112 unităţi locative. 
 Faţă de cele prezentate, şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 11.04.2014, în conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006 privind măsuri 
pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 
naţional, art.1, art.2, art.3, art.14 din O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008, art.II din O.U.G. nr.57/2008 
pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.74/2007, Hotărârii Consiliului Local nr.58/2012 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale şi la criteriile pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, Hotarării Consiliului Local nr.88/2014 privind aprobarea listei pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor 



şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari, în anul 2014, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX şi a art.36 alin.2 lit.d coroborat cu 
alin.6 lit.a pct.17, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în proprietatea publică a Municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului imobil 
situat în Craiova, Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107, compus din 1 
cameră în suprafaţă de 20,62 mp şi dependinţe în suprafaţă de 19,40 mp; 
 2. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.147/1999 precum şi finalizarea procedurilor de 
modificare a H.G.  nr.141/2008 prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj; 
 3. Completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. nr.136/28.03.2013 cu 
unitatea locativa prevăzuta la punctul 1 din prezentul raport; 
  4. Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Gutue Constanta a spatiului 
cu destinatia de locuinta prevazut la punctul 1 din prezentul raport; 
 5. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la punctul 1 din prezentul raport. 
    
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,    
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pirvu                                                           
   

 

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu               
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